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Paranavaí, 21 de Março de 2022

18/03/2022

FURTO

A equipe do módulo comunitário da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento
pelas  proximidades  do  Terminal  Urbano,  no  centro  da  cidade,  quando  avistou  uma
bicicleta de cor verde abandonada. Perto da bicicleta estava um homem já conhecido no
meio policial  por praticar diversos furtos de bicicleta. Em abordagem, o homem de 33
anos disse que não era dele.  A GM verificou que a bicicleta  foi  adulterada a pintura
através de adesivos. Por volta de 17h a GM recebeu informação de que uma pessoa
entrou em contato através do 153 para informar que sus bicicleta havia sido furtada no
estacionamento de um supermercado e possuía as mesmas características.  A equipe
obteve êxito em encontrar o autor do furto e a bicicleta.  Diante dos fatos, o autor foi
levado à Delegacia de Polícia para as devidas providências. A ocorrência aconteceu às
18h.

20/03/2022

AMEAÇA / CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL /
DESACATO / DIRIGIR SEM CNH / FALSIDADE IDEOLÓGICA

Uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí fazia patrulhamento pelas proximidades
do  Terminal  Urbano,  no  centro  da  cidade,  quando  se  deparou  com uma motocicleta
vermelha em zigue-zague dentro do terminal. A pessoa que estava na garupa não fazia
uso de capacete. A equipe ligou sinais luminosos e sonoros, mas o condutor não acatou a
ordem  de  parada  para  abordagem  e  fugiu.  Do  centro  da  cidade  a  equipe  realizou
acompanhamento tático até o Jardim São Jorge. A motocicleta afogou e no momento da
abordagem, o homem de 21 anos veio agressivamente contra a equipe, sendo necessário
o uso de dispositivo elétrica incapacitante. O homem apresentava sinais de embriaguez e
fazia ameaças contra os guardas. O outro homem primeiramente mentiu o nome, dizendo
o nome de seu primo. Ambos negaram fazer o teste do bafômetro. Diante da recusa, com
o  apoio  da  Política  Militar,  a  motocicleta  foi  levada  para  o  pátio  do  8º  Batalhão  por
pendências administrativas. Na delegacia, o homem passou seu verdadeiro nome, mas a
todo momento  ameaçava a equipe.  Eles tinham bebidas alcoolicas em uma sacola e
afirmaram que haviam bebido o dia todo. Foi necessário o uso de algemas para garantir a
segurança de todos, já que eles estavam muito alterados e a todo momento tentando
partir pra cima da equipe. Um deles por ter 17 anos foi necessário fazer contato com um
responsável. A ocorrência aconteceu às 18h.


